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إختتام مشروع  " مواجهة مشكلة التلوث البالستيكي في العقبة " 
 الذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة

 

اعلنت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة في يوم الخميس الموافق 14-10-2021 عن إختتام
مشروع مواجهة مشكلة التلوث البالستيكي في العقبة / المرحلة الثانية الذي نفذته الجمعية وبتمويل من مؤسسة
هينرش ُبل/ فلسطين واألردن ، وجاء هذا اإلعالن ضمن الجلسة النقاشية والحوارية  الختامية التي عقدتها الجمعية
تحت رعاية وحضور عطوفة  مفوض البيئة والموارد الطبيعية األستاذ سليمان النجادات والتي جاءت بعنوان " جلسة
نقاش وحوار حول تعليمات الحد من إستخدام البالستيك في العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية
الخاصة " وبحضور الدكتورة باتينا ماركس مديرة مكتب هينرش بل – فلسطين واالردن وممثلين عن جميع

القطاعات التي تم اشراكها في انشطة المشروع وأصحاب العالقة .
وفي بداية الجلسة  رحبت الدكتورة باتينا بالحضور وأعربت عن تقديرها لجهود السلطة في دعم المشروع واعتماد
تعليمات الحد من استخدام البالستيك، كما تحدث عطوفة األستاذ  السيد سليمان النجادات مفوض البيئة والموارد
الطبيعية عن أهمية ايجاد تشريع وقانون يعمل على ضبط تبادل االكياس البالستيكية في العقبة واشار الى المبادرات
البيئية والتوعوية التي تنفذها السلطة بخصوص التقليل من البالستيك، كما تم عرض انجازات المشروع في مرحلته

الثانية.
وتناولت الجلسة  محاور متعددة من خالل عرض منجزات المشروع من قبل منسق المشروع في الجمعية الملكية
لحماية البيئة البحرية السيدة علياء القطاونة ، كما قامت م.هتاف ياسين رئيس قسم اإلقتصاد االخضر من مديرية
البيئة في سلطة منطقة العقبة الخاصة بتقديم عرض للحضور تناول أبرز الجهود التي قامت بها السلطة إلقرار
تعليمات الحد من تدوال البالستيك ،  وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في الحد وتنظيم تداول أكياس
البالستيك في العقبة ، وفي محور التوعية البيئية قام السيد حمزة المحيسن رئيس قسم التوعية البيئية بتقديم
عرض بين فيه  أبرز المخرجات من المواد التوعوية والفئات التي تم إستهدافها  في في مجال رفع الوعي المجتمعي للحد
وتنظيم تداول أكياس البالستيك في العقبة وحسب النشاطات المختلفة التي قامت بها لجنة تنظيم تداول اكياس

البالستيك من مديرية البيئة في السلطة .
وفي نهاية الجلسة الختامية تم مناقشة التوصيات الخاصة مع المشاركين  اهم األفكار والمقترحات حول سبل تنفيذ
 تعليمات الحد من استخدام البالستيك في العقبة ،  وتشجيع المشاركة والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة وصناع
القرار في العقبة على اعتماد التعليمات وتنفيذها واصحاب العالقة والخروج ببعض االفكار للمرحلة القادمة من

 المشروع. 
 



مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تشارك 
في حملة  " نظفوا العالم 2021   " 

شاركت كوادر قسم التوعية البيئية من مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة في حملة
 "  نظفوا العالم 2021 "  ،  والتي أطلقتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية خالل الفترة 30/9/2021-29
وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  ومن خالل مشروع منتدى متوسطي لإلدارة القائمة على النظم
البيئية الذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم من برنامج التعاون عبر الحدود في البحر األبيض المتوسط

الممول من اإلتحاد األوروبي وشركة واحة آيلة للتطوير . 
وقام  موظفي قسم التوعية البيئية برفقة  موظفي وزارة البيئة من مشروع النفايات اإللكترونية والكهربائية وبرنامج
االمم المتحدة اإلنمائي ( UNDP  ) في الحملة التوعوية ، والتي جاءت ضمن برنامج حملة نظفوا العالم 2021 حيث
أستهدفت  بعض المدارس ( ذكور – إناث ) في مدينة العقبة من خالل تقديم المحاضرات واالفالم والعروض
التقديمية المختلفة والتي سلطت الضوء على  اآلثار الصحية والبيئية الناجمة عن النفايات اإللكترونية ، باإلضافة
لحضور والمشاركة في  البرنامج التفاعلي البيئي الكبير والمفتوح لطلبة المدارس في واحة أيلة  والذي تضمن رسومات
بيئية ومسابقة أحسن رسمة بيئية ، وعرض إكسسوارات من مواد معاد تدويرها ، وعلى هامش البرنامج ايضا شارك
موظفي القسم أيضا في حضورورشة العمل  الخاصة في  تفكيك وإعادة تدوير المخلفات اإللكترونية والتي نفذها كادر

 . (  UNDP ) وزارة البيئة الزائر من  مشروع النفايات اإللكترونية والكهربائية وبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي



منشورات توعوية بعنوان " في ذكرى المولد النبوي الشريف قبسات من التوجيهات النبوية الشريفة في
الحفاط على البيئة   " .


